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Nutritioneel of orthomoleculair therapeut. 

Om erkend te worden als actief lid van onze vereniging dient u naast de opleiding in 

orthomoleculaire wetenschap (140 uren) een medische of paramedische basisopleiding 

gevolgd te hebben.  

Indien u zich profileert als orthomoleculair of nutritioneel therapeut, in hoofd- of in bijberoep, 

zal u zich in regel stellen met de sociale en fiscale wetgeving van het land waarin hij/zij zich 

vestigt. Voor alle zelfstandige activiteiten dient men zich te laten registreren bij de BTW 

administratie en men moet zich aansluiten bij een sociale kas naar keuze. U verbindt zich 

ertoe om een verzekering af te sluiten aangaande beroepsaansprakelijkheid en voor 

rechtsbijstand bij een instelling van uw keuze. 

Een orthomoleculair therapeut verbindt er zich ten allen tijde toe om zich te binden aan het 

beroepsgeheim en garandeert hierdoor zijn cliënt alle discretie. 

Indien de therapeut geen arts is, wordt er door de therapeut geen diagnose gesteld. Er 

worden geen ziekten behandeld door niet-artsen, maar de cliënt wordt in zijn totaliteit 

benaderd. Een niet-arts kan een cliënt enkel en alleen advies geven in verband met 

voeding, beweging en eventueel natuurlijke suppletie.  

 

Uitzonderingen hierop kunnen aangevraagd worden bij het bestuur, en kunnen zijn: 

- Aantonen van jarenlange praktische ervaring door een beroep uit te oefenen in de 

gezondheidszorg 

- Een  therapeutenopleiding van minimum 800 uren in de natuurlijke gezondheidszorg 

gevolgd te hebben. 

Accreditatie als lid wordt beoordeeld door de BBOW-registratiecommissie. 

 

Als criterium om erkend te blijven als actief lid van BBOW zal, naast de betaling van het 

jaarlijkse lidgeld, het behalen van minimaal 12 accreditatiepunten in de orthomoleculaire 

wetenschap nodig zijn. Wij zelf bieden deze punten aan tijdens  congressen (2x per jaar) 

waarvoor 6  punten per congres worden toegekend. 

Andere door de BBOW erkende opleidingsactiviteiten vindt u op onze website in de agenda. 

Als u uw accreditatiepunten bij BBOW haalt, hoeft u verder geen stappen te ondernemen. 

Registratie wordt voor u automatisch geregeld. Haalt u uw punten elders, verzoeken wij u ons 

uw deelnamebewijs per mail te bezorgen. 
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